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ACTA

da

Reuniao de negociacao com a

Associacao Sindical dos Funcionarios Tecnicos, Administrativos, Auxiliares e Operarios da

Policia Judiciaria

Acta n.s 23

Aos 21 dias do mes de Outubro de 2010, pelas 16h00, compareceram no Salao Nobre do

Ministerio da Justica a Senhora Presidente da Direccao Nacional e os Senhores Presidentes das

Direccoes Regionais do Norte, do Centro e do Sul da Associacao Sindical dos Funcionarios

Tecnicos, Administrativos, Auxiliares e Operarios da Policia Judiciaria (ASFTAO/PJ), bem como,

em representacao do Senhor Ministro da Justica, os Senhores Secretario de Estado da Justica e

da Modernizacao Judiciaria (SEJMJ) e Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da Justica (MJ) e

as Senhoras Adjuntas dos Gabinetes dos Senhores MJ e SEJMJ, a fim de se proceder a reuniao

de negociacao, nos termos da Lei n.9 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos sociais do

Ministerio da Justica, transferindo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 com especial

relevancia em materia remuneratoria.

A reuniao iniciou-se pelas 18h00 com a discussao do projecto de transferencia do subsistema

de saude para a ADSE. A ASFTAO/PJ esclareceu que tal transferencia ja tinha ocorrido em 2005

relativamente a maioria dos seus associados, tendo entao constatado que os servicos

disponibilizados pela ADSE ficavam muito aquem dos ate entao prestados pelos servicos

sociais. Face a essa realidade e a falta de capacidade da ADSE para atender os novos utentes,

alguns associados sentiram a necessidade de fazer urn seguro de saude de grupo a expensas

proprias. Por essa razao e uma vez que o grupo de beneficiarios que transitara dos servicos

sociais para a ADSE agravara ainda mais a situacao, a ASFTAO/PJ propoe que a tutela custeie

parte ou a totalidade do referido seguro de saude, mas estendendo-o ao pessoal da

investigacao criminal, considerando que se o seguro de saude de grupo for contratado para

urn universo superior a 1000 beneficiarios o valor sera de apenas 16 euros por pessoa. A

ASFTAO/PJ destaca nao se tratar de situacao unica na Administracao Publica, verificando-se

tambem na Assembleia da Republica. Procedeu de seguida a entrega de documento referente

a proposta de extensao do seguro de saude de grupo ao Pessoal de Apoio a Investigacao

Criminal, que se junta em anexo a presente acta e referiu que a posicao da ASFTAO/PJ

relativamente ao projecto de diploma em negociacao sera desfavoravel caso o Governo nao a

acolha.

O Senhor SEJMJ considerou a iniciativa meritoria por permitir urn quadro de proteccao

adicional. Quanto ao projecto de diploma, informou porem ter-se reforcado no presente

articulado o princfpio da nao interrupcao dos tratamentos.

Encerrada a negociacao nos termos e para os efeitos da Lei n.s 23/98, de 26 de Maio, do

projecto de diploma de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, procedeu-se de

seguida a discussao das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 com

particular relevancia em materia remuneratoria, tendo a ASFTAO/PJ apresentado diversas

preocupacoes que afectam os seus associados, com particular destaque para a questao dos

peritos, do suplemento de risco devido a policia financeira, contabilistica e informatica na



sequencia da fusao dos departamentos de telecomunicacoes com a informatica, em que uns

percebem subsidio de risco e outros nao, apesar de terem ingressado na sequencia do mesmo
concurso, importando uniformizar as duas areas.

O Senhor SEJMJ registou as preocupacoes, que transmitira ao Senhor MJ e questionou a

posicao da ASFTAO/PJ em relacao as normas do projecto de proposta de lei do Orcamento do

Estado respeitantes as reducoes remuneratorias e a proibicao de valorizacoes remuneratorias,

tendo a ASFTAO/PJ confirmado nao dispor de condicoes para se pronunciar desde ja sobre a

materia.

O Senhor SEJMJ agradeceu as sugestoes para a melhoria e eficiencia do processo de

transferencia dos servicos socials do Ministerio da Justica para a ADSE, que transmitira ao

Senhor MJ, tendo em vista promover-se a realizacao de uma reuniao com o Ministerio das

Financas para apreciacao da proposta de extensao do seguro de saude de grupo em
complemento dos servicos da ADSE.

A reuniao terminou pelas 19h00, tendo ficado desde logo agendada uma terceira reuniao para

Terca-feira, dia 26 de Outubro de 2010, pelas 18h00.

Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos

signatarios.

Anexos: 1.

Em 21 de Outubro de 2010,

Pela Associacao Sindical dos Funcionarios Pelo Ministerio da Justica,

Tecnicos, Administrativos, Auxiliares e Secretario de Estado da Justica e da

Operarios da Policia Judiciaria, Modernizacao Judiciaria,

A Presidente da Direccao Nacional,

Maria Jose Santos Jose Magalhaes


